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1 Generelle oppdateringer

Webansvarlig og økonomiansvarlig gir en oppdatering av hva de har drevet
med siden de ble valgt. De har blitt kjent med vervene sine, og er i hovedsak
klare for å gjøre en god innsats for NRF. Vi har et overskudd p̊a bakkontoen
v̊ar.

2 Hvordan motivere folk til å dømme og snop-

pe?

Styret diskuterer ulike alternativer for å motivere norske spillere til å dømme
og snoppe i denne, og i kommende, sesonger. Det bestemmes at dommere skal
f̊a betalt under NM dersom det lar seg gjøre. I tillegg ønsker styret og dele
ut noe til de som tar og best̊ar internasjonale dommertester. Styret ønsker
å ta kontakt med potensielle dommere direkte, og foresl̊a at de tar testene.
I tillegg vil styret informere godt om testene n̊ar de blir tilgjengelige, samt
skrive et norsk sammendrag av de internasjonale reglene.

3 Norgesmesterskapet i NM

Styret begyner planleggingen av norgesmesterskapet i rumpeldunk, som trolig
skal avholdes i mars 2016.

• Det foresl̊as at NM legges til 12.-13. mars, da dette er en helg som ikke
krasjer med fotballsesongen, hvor det er vanskelig å leie bane, samt at
det burde være sent nok p̊a året til at været burde være passende for
en utendørsturnering.

• Styret ønsker å invitere minst en utenlandsk dommer og en utenlandsk
snopp til å reise til Norge for å hjelpe til under turneringen. Dette vil
hjelpe oss å gjennomføre turneringen p̊a en profesjonell m̊ate.

• Styret ønsker å prøve å f̊a tak i sponsorer til turneringen, samt å pro-
motere turneringen s̊a bra som mulig i forkant.

4 Spillerbytter mellom land

Dette spørsm̊alet kom fra the European Comittee, som er en undergruppe
av the International Quidditch Association: “Hvordan burde man forhindre
at spillere spiller for flere lag under samme sesong, p̊a en urettferdig måte?”
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NRF mener at hver spiller tilhører et “hjemmelag”. Dette er det laget de
kontinuerlig trener for, og som de naturlig hører til. Dette er ogs̊a det eneste
laget de burde f̊a spille for under the European Quidditch Cup.

• I uoffisielle turneringer burde spillere f̊a spille for hvilket lag de vil.

• Under EQC-kvalifiseringer, burde spillerne spille med “hjemmelaget”
sitt, men dette burde styret p̊a et nasjonalt niv̊a, og burde ikke bli styrt
av the European Comittee.

• Det skal være mulig for en spiller å bytte “hjemmelag”, men dette skal
underbygges med en god grunn (f. eks. flytting p̊a tvers av landegren-
ser).
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